
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam konsep pemasaran modern, banyak perusahaan yang mengacu pada bauran 

pemasaran untuk merancang program pemasarannya. Konsep pemasaran tersebut 

dijadikan acuan dalam merumuskan program pemasaran, yang dikenal dengan istilah 

bauran pemasaran (marketing mix), yaitu bauran  antara produk, harga, promosi, dan 

saluran distribusi. Berawal dari pemikiran perusahaan bahwa dengan bauran 

pemasaran tersebut, maka program pemasaran yang digunakan akan berhasil. Bauran 

pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan saluran distribusi memang 

dirancang sedemikian rupa guna mensukseskan program pemasaran dari suatu 

perusahaan. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa kondisi persaingan dan 

perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis telah membuat perancangan bauran 

pemasaran tersebut benar-benar mampu sesuai dengan iklim perubahan dan 

persaingan tersebut. Untuk itu, menjadi sangat penting bagi perusahaan untuk 

merumuskan bauran pemasaran yang benar-benar tepat bagi pemasaran produknya. 

Hal ini dilakukan agar produk yang dipasarkan dapat terima pasar dan tetap bertahan 

dalam iklim persaingan yang keras.  

Keberhasilan perusahaan yang bersaing didunia bisnis sangat ditentukan oleh sejauh 

mana produknya bisa diterima oleh konsumen. Untuk mencapai maksud tersebut, 

perusahaan dituntut untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen berikut 
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cara pemasarannya. Dengan melakukan perencanaan terhadap empat bauran 

pemasaran ini, diharapkan perusahaan dapat merumuskan program pemasaran yang 

tepat bagi produknya sehingga dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk 

membeli produk yang ditawarkan. 

Persaingan bisnis makanan yang semakin marak saat ini, menuntut setiap pelaku 

bisnis makanan harus dapat mempertahankan eksistensi produknya. Dalam 

pencapaian eksistensi produk, perusahaan harus mempunyai kualitas makanan yang 

baik, sehat, halal yang ditunjang dengan harga yang sesuai. 

Restoran Mc Donald’s merupakan salah satu usaha franchise yang menawarkan 

berbagai jenis makanan dan minuman cepat saji. Tujuan umum didirikan bisnis 

makanan ini adalah untuk memenuhi minat masyarakat khususnya masyarakat 

disekitar Bandar Lampung terhadap makanan cepat saji dan tujuan khususnya untuk 

meningkatkan laba dengan memberikan berbagai pelayanan yang dapat membuat 

konsumen merasa puas dan loyal terhadap perusahaan, sehingga dapat mengulangi 

pembelian. 

Dalam bisnis usaha makanan, terjadi sistem barter antara pembeli dan penjual, yaitu 

pertukaran antara produk dengan uang. Barter ini tidak akan berjalan dengan baik 

kalau pelayan yang melayani konsumen tidak diseleksi secara cermat dan dilatih 

dengan baik bagaimana cara berkomunikasi dengan konsumen, sehingga sesuai 

dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan perusahaan. 

Semakin banyak kelompok usaha makanan di kota Bandar Lampung, semakin 

menyebabkan dunia usaha makanan dihadapkan pada persaingan yang semakin 

tajam, hal ini tentunya menjadi tantangan yang tidak mudah bagi perusahaan yang 
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bergerak pada bidang makanan. Menghadapi persaingan yang semakin tajam 

tersebut, perusahaan dituntut untuk mampu mengkoordinasikan seluruh fungsi 

perusahaan yang mengarah pada pencapaian tujuan perusahaan. 

Untuk mencapai laba yang maksimal dan produk dapat diterima oleh konsumen, 

Restoran Mc Donald’s Bandarlampung melakukan kegiatan bauran pemasaran untuk 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk. Bauran pemasaran itu 

terdiri dari: 

1. Kebijakan Produk 

Kebijakan produk merupakan upaya dalam menyiapkan dan menyediakan produk 

yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Kepuasan konsumen pada 

produk harus diperhatikan dalam menghadapi ketatnya persaingan dengan produk 

perusahaan sejenis. Dalam hal ini restoran Mc Donald’s Bandarlampung 

menyediakan berbagai jenis makanan cepat saji, seperti yang terlihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 1.  Jenis Makanan Cepat Saji Yang Ditawarkan Restoran Mc Donald’s 

Bandarlampung Tahun 2009 

No Makanan 

1 Pahe 1 terdiri dari Cheeseburger (Medium drink, Medium Fries) 

2 Pahe 2 terdiri dari McChicken (Medium Drink, Medium Fries) 

3 Pahe 3 terdiri dari Fillet – O – Fish (Medium Drink, Medium Fries) 

4 Pahe 4 terdiri dari BigMac (Medium Drink, Medium Fries) 

5 Pahe 5 terdiri dari Double Cheeseburger (Medium Drink, Medium Fries) 

6 Panas Komplit ( 1 pc Crispy/Hot Chicken, Rice, Soup McD, Scrambled Egg dan Medium Drink 

7 Chicken MCD 1 terdiri dari 2 pcs Crispy/Hot chicken, Rice, Medium Drink 

8 Chicken MCD 2 terdiri dari 2 pcs Crispy/Hot chicken, Medium Fries, Medium Drink 

9 Happy Meal A terdiri dari 1 pc Chicken, Regular Drink, Toy 

10 Happy Meal B terdiri dari Spaghetti, Regular Drink, Toy 

11 Happy Meal C terdiri dari Cheeseburger, Regular Drink, Toy 

12 Happy Meal D terdiri dari 4 pcs McNuggets, Regular Drink, Toy 

Sumber: Restoran Mc Donald’s Bandarlampung. 2009 
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Tabel 1 memperlihatkan bahwa Restoran Mc Donald’s Bandarlampung berusaha 

sebaik mungkin menyediakan berbagai variasi makanan kepada konsumen untuk 

memilih jenis makanan yang sesuai dengan selera konsumen. 

2. Kebijaksanaan Harga 

Keputusan tentang harga jual produk mempunyai implikasi yang luas terhadap 

perusahaan maupun konsumen. Harga yang terlalu tinggi dapat menimbulkan 

kemungkinan menurunnya daya saing, sebaliknya harga rendah dapat menyebabkan 

kerugian, khususnya bila biaya meningkat. Hal ini akan menjadi masalah apabila 

dihadapkan pada perusahaan yang baru berdiri. 

Harga merupakan hal yang penting mempengaruhi konsumen dalam mengambil 

keputusan dan membeli produk serta merupakan unsur terpenting dalam bauran 

pemasaran yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, oleh karena itu penentuan 

harga harus sedapat mungkin menjembatani kepentingan pihak perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan dengan daya beli konsumen. 

Penetapan harga jual makanan dan minuman oleh Restoran Mc Donald’s 

Bandarlampung berdasarkan perhitungan harga pokok produksi ditambah dengan 

biaya-biaya yang dikeluarkan seperti tenaga untuk membuat makanan, bumbu-bumbu, 

transport, sewa dan lain-lain serta persentase laba yang diinginkan. 

Adapun rata-rata harga jual makanan yang ditawarkan oleh Restoran Mc Donald’s 

Bandarlampung beserta rata-rata harga jual pesaing dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Rata-rata Harga Jual Makanan di Restoran Mc Donald’s Bandarlampung dan 

Rata-Rata Harga Jual Pesaing Tahun 2009 

Bulan 
Rata-Rata Harga Jual 

Perusahaan (Rp) 

Rata-rata Harga Jual Pesaing (KFC 

dan NewYork Chicken (Rp) 

Oktober 2008 25.000 20.600 

November 2008 24.500 21.900 

Desember 2008 24.575 22.600 

Januari 2009 24.600 22.650 

Pebruari 2009 24.700 23.500 

Maret 2009 24.725 23.625 

April 2009 24.800 23.400 

Mei 2009 24.900 23.700 

Juni 2009 24.910 23.750 

Juli 2009 25.000 23.600 

Agustus 2009 25.200 23.900 

September 2009 26.000 25.500 

Sumber: Restoran Mc Donald’s Bandarlampung. 2009 

Tabel 2 memperlihatkan bahwa rata-rata harga jual makanan yang ditawarkan Restoran 

Mc Donald’s Bandarlampung lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata harga jual 

yang ditetapkan oleh para pesaingnya. Tingginya harga jual yang ditawarkan kepada 

konsumen dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli makanan di 

Restoran Mc Donald’s Bandar Lampung meskipun perbedaan harganya tidak terlalu 

signifikan berbeda karena secara tidak langsung konsumen akan membandingkan harga 

yang ditawarkan kepada mereka.    

3. Kebijakan Saluran Distribusi 

Keputusan saluran distribusi akan mempengaruhi dua hal, yaitu jangkauan penjualan 

dan biaya. Setiap alternatif saluran yang dipilih jelas dipengaruhi unsur-unsur lain yang 

terdapat dalam bauran pemasaran perusahaan. Misalnya tujuan yang ingin dicapai, ciri-

ciri pasar yang dijadikan sasaran dan karakteristik produk yang ditawarkan. 
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Saluran distribusi mempunyai arti yang sangat penting bagi perusahaan karena dapat 

memperlancar arus barang. Laba perusahaan juga dapat ditingkatkan jika saluran 

distribusi yang digunakan tepat, sehingga target penjualan tercapai.  

Restoran Mc Donald’s Bandarlampung melakukan kegiatan penjualan secara langsung 

kepada konsumen yaitu konsumen datang langsung ke restoran, selain itu restoran Mc 

Donald’s Bandarlampung juga menerima pesanan melalui line telpon dengan 

menggunakan jasa delivery order 14045 selama 24 jam, oleh karena itu saluran 

distribusi yang dipakai oleh Restoran Mc Donald’s Bandarlampung adalah saluran 

distribusi langsung. 

Gambar 1. Saluran Distribusi Restoran Mc. Donald Bandarlampung 

 

Sumber: Restoran Mc. Donald’s Bandarlampung. 2009 

Tujuan ke dua dalam kebijakan saluran distribusi adalah biaya, di mana perusahaan 

akan mengeluarkan biaya untuk memperlancar arus bahan baku. Pengeluaran biaya 

pemesanan bahan baku ini merupakan salah satu beban yang ditanggung perusahaan 

sehingga apabila tidak diperhatikan secara bijak akan berdampak terhadap penetapan 

harga jual dan laba perusahaan. 

Restoran Mc Donald’s Bandar Lampung setiap bulannya mengeluarkan biaya distribusi 

untuk memesan bahan baku makanan dari supplier, karena sifat bahan baku makanan 

tidak tahan lama. Berikut ini tabel mengenai pengeluaran biaya distribusi untuk 

pemesanan bahan baku makanan. 

Restoran Mc. Donald Bandarlampung 

 

Konsumen 
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Tabel 3. Biaya Saluran Distribusi Pada Restoran Mc Donald’s Bandar Lampung Tahun 

2009 

Bulan Biaya Distribusi (Rp) Perubahan Biaya Distribusi (%) 

Oktober 2008 4.351.000 0 

November 2008 4.550.000 4.57 

Desember 2008 4.575.000 0.55 

Januari 2009 4.613.000 0.83 

Pebruari 2009 4.655.000 0.91 

Maret 2009 4.665.000 0.21 

April 2009 4.752.000 1.86 

Mei 2009 4.845.000 1.96 

Juni 2009 4.871.000 0.54 

Juli 2009 4.956.000 1.75 

Agustus 2009 5.165.000 4.22 

September 2009 5.335.000 3.29 

Rata-rata 4,777,750 1.72 

Sumber: Restoran Mc. Donald’s Bandarlampung. 2009 

Tabel 3 memperlihatkan perkembangan pengeluaran biaya saluran distribusi periode 

Bulan Oktober 2008 hingga September 2009 dengan rata-rata pengeluaran 1 bulan 

sebesar Rp. 4,777.750 atau 1,72%. Pengeluaran biaya saluran secara keseluruhan selalu 

mengalami peningkatan dan diharapkan mampu meningkatkan nilai penjualan yang 

diharapkan.  

4. Kebijakan Promosi 

Tujuan dari kegiatan promosi adalah memperkenalkan produk baru kepada calon 

konsumen. Dengan kegiatan promosi, diharapkan produk tersebut mendapat tempat 

di benak konsumen sehingga keberadaan produk tersebut semakin kuat dalam pasar. 

Pemilihan media promosi yang tepat untuk memperkenalkan produk kepada konsumen 

adalah menginformasikan produk kepada konsumen agar dapat diterima dengan baik 

oleh konsumen, sehingga tujuan perusahaan untuk membentuk persepsi konsumen 

dapat terwujud, hingga pada akhirnya calon konsumen membuat satu keputusan untuk 

melakukan pembelian produk dan konsumen lama dapat dipertahankan. 
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Restoran Mc. Donald’s Bandarlampung menggunakan kegiatan promosi untuk 

wilayah Bandarlampung dengan menggunakan media periklanan (advertising) yaitu 

melalui radio lokal dan media massa lokal, sedangkan promosi nasional dilakukan 

dengan menggunakan media iklan di TV, di mana masing-masing cabang 

memberikan subsidi untuk biaya periklanan ke kantor pusat.  

Pemilihan kegiatan promosi melalui periklanan sebenarnya untuk mempromosikan 

produk baru dan mengingatkan konsumen akan produk lama yang dimiliki oleh 

Restoran Mc Donald’s Bandarlampung, mengingat hampir sebagian besar masyarakat 

Indonesia khususnya Bandarlampung sudah lama mengenal Restoran Mc Donald’s 

Bandarlampung, oleh karena itu, pemilihan media periklanan dirasakan cocok untuk 

menyegarkan kembali ingatan konsumen terhadap produk milik Restoran Mc 

Donald’s Bandarlampung.  

Berikut ini biaya yang dikeluarkan Restoran Mc Donald’s Bandarlampung untuk 

melakukan kegiatan promosi melalui media periklanan. 

Tabel 4. Biaya Promosi yang Dikeluarkan Restoran Mc Donald’s Bandarlampung 

Periode Oktober 2008 sampai dengan September 2009 

No Periode Promosi  Biaya Promosi (Rp) Perubahan (%) 

1 Oktober 2008 16.780.000 - 

2 November 2008 15.115.000 -9.92 

3 Desember 2008 15.435.000 2.12 

4 Januari 2009 15.575.000 0.91 

5 Pebruari 2009 15.696.000 0.78 

6 Maret 2009 15.755.000 0.38 

7 April 2009 15.930.000 1.11 

8 Mei 2009 16.050.000 0.75 

9 Juni 2009 16.150.000 0.62 

10 Juli 2009 16.285.000 0.84 

11 Agustus 2009 16.358.000 0.45 

12 September 2009 16.446.000 0.54 

Rata-rata -1,44 

Sumber: Restoran Mc Donald’s Bandarlampung. 2009 
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Tabel 4 memperlihatkan biaya promosi yang dikeluarkan Restoran Mc Donald’s 

Bandarlampung untuk kegiatan promosi lokal (radio lokal dan media massa lokal) 

dan promosi nasional (iklan TV) setiap bulannya mengalami peningkatan dengan rata-

rata perubahan pengeluaran biaya promosi selama 1 bulan sebesar -1,44%.  

5. Kebijakan Sumber Daya Manusia 

Persepsi konsumen atas nilai dan kualitas perusahaan seringkali ditentukan oleh jenis 

pelayanan dari perusahaan itu sendiri. Ini berarti menyangkut masalah SDM (people) 

perusahaan yang harus baik. Untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan 

keterlibatan langsung antara perusahaan konsumennya karena kebijakan SDM (people) 

ikut mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. 

Restoran Mc Donald’s Bandarlampung merupakan salah satu badan usaha franchise 

dibawah lisensi Mc Donald’s Corporation yang memiliki standar pelayanan yang sama 

untuk setiap cabang. Para crew yang dipilih adalah orang-orang yang berpengalaman 

dan cekatan dalam melayani pengunjung serta dukungan penampilan yang menarik dan 

ramah kepada setiap konsumen. Dalam melayani konsumen, Mc Donald’s 

Bandarlampung didukung oleh 29 crew yang memilki pengalaman dan telah di training 

standar Mc Donald’s Corporation untuk melayani setiap konsumen yang datang.  

Tabel 5. Jumlah Karyawan Mc Donald’s Bandarlampung Tahun2010 

 
No Jabatan Jumlah Tenaga Kerja 

1 

2 

3 

4 

5 

Store Manager / Kapala Cabang 

First Manager 

Second Manager 

Crew Leader 

Crew 

Total 

1 

1 

3 

4 

25 

34 

Sumber : Mc Donald’s Bandarlampung. 2010 
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6.  Kebijaksanaan Proses 

Menurut Lupiyoadi (2001:63), proses adalah gabungan semua aktivitas, umumnya 

terdiri dari prosedur, jadwal pekerja, mekanisme, aktifitas dan hal-hal rutin dimana 

produk atau jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen. 

Kebijakan proses yang dijalankan oleh Mc Donald’s Bandarlampung yaitu 

memberikan layanan yang cepat setiap kali konsumen memesan makanan dengan 

service time 2 menit 30 detik, sehingga pengunjung merasa tidak bosan selama 

menunggu antrian. Selain itu, jam operasi Mc Donald’s Bandarlampung selama 24 jam 

dan konsumen dapat memesan langsung makanan melalui line telp 14045 dan crew 

akan mengantar langsung kerumah konsumen 

7.  Kebijaksanaan Bukti Fisik 

Bukti fisik akan memainkan peranan yang penting bila transaksi pembelian produk atau 

jasa dilaksanakan dilokasi perusahaan. Dengan melihat bukti fisik, konsumen menjadi 

tahu apa yang sepatutnya konsumen harapkan dari produk atau jasa yang dibutuhkan. 

Menurut Lupiyoadi (2001:60), bukti fisik adalah lingkungan fisik tempat produk dan 

jasa diciptakan dan langsung berinteraksi dengan pengonsumsi 

Restoran Mc Donald’s Bandarlampung menyewa toko di salah satu pusat perbelanjaan 

Central Plaza di Kota Bandarlampung dengan alamat jalan Kartini No.21A Komplek 

Central Plaza Lantai 1, Bandarlampung. Dengan fasilitas yang nyaman, area keluarga 

dan area bermain untuk anak-anak merupakan salah satu bentuk cara bagi Mc Donald’s 

untuk memanjakan setiap konsumen yang datang bersama keluarga. 
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Selain memperkuat strategi bauran pemasaran, perusahaan juga perlu melakukan suatu 

analisis perilaku konsumen untuk mengidentifikasi perilaku, daya beli konsumen dan 

proses pembeliannya beserta faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan 

pembelian. Analisis perilaku konsumen ditujukan untuk mempelajari bagaimana 

individu dan kelompok dalam memilih, menentukan ide, dan membeli barang atau jasa 

untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Selain itu pemasar perlu 

mempelajari keinginan, persepsi dan perilaku konsumen sehingga tujuan perusahaan 

untuk memperoleh laba dapat tercapai.  

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut data mengenai target dan realisasi nilai 

penjualan Restoran McDonald’s Bandarlampung.  

Tabel 6.  Target dan Realisasi Nilai Penjualan Restoran Mc Donald’s Bandarlampung 

Periode Oktober 2008 sampai dengan September 2009 

Bulan Target Penjualan (Rp) Realisasi Penjualan (Rp) Perubahan (%) 

Oktober 2008 80.000.000 40.000.000 50.00 

November 2008 80.000.000 56.000.000 70.00 

Desember 2008 80.000.000 61.000.000 76.25 

Januari 2009 80.000.000 63.500.000 79.38 

Pebruari 2009 80.000.000 64.500.000 80.63 

Maret 2009 80.000.000 68.000.000 85.00 

April 2009 80.000.000 69.500.000 86.88 

Mei 2009 80.000.000 71.600.000 89.50 

Juni 2009 80.000.000 74.000.000 92.50 

Juli 2009 80.000.000 75.000.000 93.75 

Agustus 2009 80.000.000 76.500.000 95.63 

September 2009 80.000.000 77.500.000 96.88 

Rata-rata 80.000.000 66.425.000 83,03 

Sumber: Restoran Mc Donald’s Bandarlampung, 2009 

Tabel 6 memperlihatkan bahwa rata-rata nilai penjualan Mc Donald’s Bandarlampung 

untuk setiap bulan sebesar 83,03%. Tidak pernah tercapai target nilai penjualan yang 

telah ditetapkan, disebabkan karena keberadaan pesaing yang memiliki jenis usaha 

yang sejenis seperti Kentucy Fried Chiken (KFC), dan New York Chicken sebagai 

perusahaan yang menawarkan makanan substitusi.    
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Perencanaan bauran pemasaran harus menjadi suatu proses yang runtut dengan 

memperhatikan kondisi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Keberhasilan 

program pemasaran tergantung pada bagaimana perusahaan dapat menyusun program 

pemasaran yang efektif dan efisien bagi pelaksanaan pemasaran produknya.  

Kegiatan yang bisa dilakukan oleh perusahaan agar produk yang dihasilkan sukses dan 

diterima oleh konsumen antara lain dengan melakukan perencanaan penetapan harga 

yang sesuai, penggunaan media promosi yang tepat, kualitas produk yang baik, dan 

pemilihan saluran distribusi yang tepat dalam penyaluran produk perusahaan.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui 

sejauh mana bauran pemasaran berpengaruh terhadap nilai penjualan produk Mc 

Donald’s di Bandar Lampung dengan judul: “Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran 

Terhadap Nilai Penjualan Produk Mc Donald’s di Bandar Lampung“. 

1.2 Pembatasan Masalah 

Penelitian mengenai pengaruh bauran pemasaran terhadap nilai penjualan produk Mc 

Donald’s di Bandar Lampung hanya dilihat dari penetapan harga jual perusahaan dan 

pesaing, pengeluaran biaya promosi dan pengeluaran biaya distribusi perusahaan 

sebagai upaya untuk meningkatkan nilai penjualan produk Mc Donalds 

1.3  Permasalahan 

Berdasarkan Tabel 2, terlihat rata-rata harga jual makanan pada Restoran Mc Donald’s 

di Bandar Lampung lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata harga jual pesaing. 

Perubahan rata-rata pengeluaran biaya promosi oleh Restoran Mc Donald’s di 
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Bandarlampung untuk setiap bulannya sebesar -1,44% dan terus meningkat setiap 

bulannya (Tabel 4). Peningkatan biaya promosi tidak imbangi dengan pencapaian 

target nilai penjualan produk yang harapkan Restoran Mc Donald’s Bandar Lampung 

yang rata-rata setiap bulannya hanya mencapai 83,03%, sehingga masalah yang terjadi 

pada Restoran Mc Donald’s Bandar Lampung yaitu belum baiknya kebijakan bauran 

pemasaran yang diterapkan sehingga berdampak terhadap penjualan.     

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan dalam penulisan skripsi 

ini adalah “Apakah harga jual perusahaan, harga jual pesaing, biaya promosi dan biaya 

saluran distribusi berpengaruh terhadap nilai penjualan produk McDonald’s 

Bandarlampung?” 

1.4  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui pengaruh bauran terhadap nilai penjualan produk McDonald’s 

Bandarlampung. 

2. Memberikan informasi kepada perusahaan untuk menyusun kebijakan pemasaran. 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Bauran pemasaran merupakan variabel-variabel terkendali yang dapat digunakan untuk 

mempengaruhi tanggapan konsumen dari segmen pasar tertentu yang dituju. Bauran 

pemasaran menurut Kotler (2002:18), merupakan seperangkat alat pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk terus menerus mencapai tujuan pemasaran di dalam pasar 

sasaran. 
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Penelitian ini akan difokuskan pada produk Resoran Mc Donald’s di Bandar Lampung 

dengan konsep bauran pemasaran yang terdiri dari harga jual perusahaan, saluran 

distribusi dan promosi. 

Penetapan harga memiliki peranan penting dalam proses bauran pemasaran, karena 

penetapan harga berkaitan dengan pendapatan yang diterima oleh perusahaan. 

Penetapan harga dalam pemasaran produk sangat penting mengingat produk yang 

ditawarkan dikelilingi oleh banyak pesaing dengan harga yang kompetitif. Oleh karena 

itu, harga menentukan apakah produk akan diterima atau tidak oleh konsumen.   

Promosi merupakan suatu usaha persuasif yang berfungsi sebagai alat yang digunakan 

untuk memberitahukan, mempengaruhi, membujuk dan mengingatkan pihak lain untuk 

mengadakan pertukaran (proses jual beli) dalam kegiatan pemasaran, sehingga semua 

kebutuhannya dapat terpenuhi  

Saluran distribusi merupakan gabungan antara lokasi, biaya dan keputusan atas saluran 

distribusi, dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana cara penyampaian produk 

kepada konsumen dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bahan baku.  

Berdasarkan latar belakang masalah, pembatasan masalah dan penjabaran kerangka 

pemikiran, maka perlu dibuat bagan rangka pemikiran yang menjadi acuan peneliti 

dalam melakukan membahas mengenai pengaruh bauran pemasaran terhadap nilai 

penjualan produk Mc Donald’s di Bandar Lampung.  
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Gambar 2.  Bagan Rangka Pemikiran Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran 

Terhadap Penjualan Produk McDonald’s di Bandarlampung 

 

 

 

 

1.6  Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran, maka hipotesis 

penelitian yang diajukan yaitu: “rata-rata harga jual perusahaan, rata-rata harga jual 

pesaing, biaya promosi dan biaya saluran distribusi berpengaruh terhadap nilai 

penjualan produk McDonald’s Bandarlampung”  

Bauran pemasaran dilihat dari: 

1. Harga (harga jual perusahaan dan pesaing) 

2. Promosi (biaya promosi perusahaan) 

3. Saluran Distribusi (biasa saluran distribusi 

perusahaan 

Pengaruh nilai penjualan 

produk Mc Donald’s di 

Bandar Lampung 


